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மனிதனின் வரலாறு மற்றும் கால அட்டவணை
தேவன் படைத்ேதபோது, ஆேோடையும் ஏவோடையும் ஏதேன்
தேோட்ைம் என்று அடைக்கப்படும் ஒரு தேோட்ைத்தில்
டவத்ேோர்.
அந்ே
தேோட்ைம்
டைக்ரிஸ்-யூப்ரடீஸ்
பள்ைத்ேோக்கில் Tigris-Euphrates valley அடைந்துள்ைது, இது
ைத்திய கிைக்கின் டையைோன மைம ோப்மபோத்தேமியன்
Mesopotamian பள்ைத்ேோக்கு.
தேவனின் அ ல் பரத ோகம் இதுேோன்,இங்கு ேோன் பகலில்
குளிர்ச்சியோன தவடையில்
தேவன் நைந்துமகோண்டு
ஆேோமுைன் தபசினோர். இங்கு ேோன் தேவன் ஜீவ விருட் த்தின்
ைரத்டேயும் , நன்டை தீடை தீடை அறியத்ேக்க கனி ேரும்
ைரத்டேயும் டவத்ேோர்.
உ க ைேங்கடை கண்டுபிடித்ே போபல் தகோபுரம் இங்குேோன்
கட்ைப்பட்ைது.
இங்கு பிற்கோ த்தில் போபித ோன் நகரம் கட்ைப்பட்ைது, இது
இன்று நவீன ஈரோக்கில் உள்ைது.
இங்குேோன் தநோவோ வோழ்ந்து, பிர ங்கித்ேோர்.
இது மிகவும் வர ோற்று நி ம்.
ஆதியோகைம் 10 ைற்றும் 11 நோம் தே ங்களின் அட்ைவடை
என்று அடைக்கித ோம். ஆதியோகைம் 10, நீங்கள் எல் ோ
வடகயோன மபயர்கடையும் கோண்கிறீர்கள், அடவ ைக்கள் ,
குடும்பங்கள் ைற்றும் தே ங்கள், பைங்குடியினரின் மபயர்கள்.
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ஆதியாகமம் 11:10, சேமுணடய வம்ேவரலாறு: ஜலப்பிரளயம்
உண்டாகி
இரண்டு
வருஷத்திற்குப்
பின்பு,
சேம்
நூறுவயதானச ாது, அர் க்ோத்ணதப் ப ற்றான்.
குடும்பங்கள் ைற்றும் ைக்கள் முேோயத்டே மபற்ம டுத்ே
நபர்களின் பரம்படர. இது தநோவோவிலிருந்து வைர்ந்ே ஆரம்ப
மூகம்.
தேவன்
6
முேல்
9
அதிகோரங்களில்
பதிவு
ம ய்யப்பட்டுள்ைபடி, உ கம் முழுவடேயும் மூழ்கடித்ேோர்,
எட்டு தபடர ைட்டுதை கோப்போற்றினோர்.
தநோவோ, அவரது ைடனவி, அவரது மூன்று ைகன்கள் ைற்றும்
அவர்களின் மூன்று ைடனவிகள். எட்டு தபர் தபடையில்
இருந்து இ ங்கி, உ கத்டே ைறுபயன்படுத்தினர். ஆகதவ,
தநோவோவிலிருந்து அவருடைய மூன்று ைகன்களின் ஊைோகப்
போய்ந்ே ேட முட கள் 10 ஆம் அதிகோரத்தில் உள்ைன:
✓ த ம்,
✓ கோம், ைற்றும்
✓ யோப்தபத்.
மூத்ே ைகன் யோப்தபத், இப்தபோது இந்தேோ-ஐதரோப்பிய ைக்கள்
Indo-European people என்று அடைக்கப்படுபவர்.
யோப்தபத்திலிருந்து
ஐதரோப்போவிலும்,
இந்தியோவிலும்,
ரஷ்யோ முழுவதிலும், மபரிங் கைல் Bering Sea வழியோகவும்,
வை அமைரிக்கோ ைற்றும் மேன் அமைரிக்கோவிலும், பூர்வீக
ைக்கள்.
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ஆப்பிரிக்கோ ைற்றும் தூர கிைக்கு, ஆசிய உ கம் ைற்றும்
ைத்திய கிைக்கின் சி பிரோந்தியங்களில் கோம் மூ ம் பி ந்ே
குடும்பங்கள்.
தநோவோவின் நன்கு அறியப்பட்ை ைகன் த ம், அவரிைமிருந்து
யூே
ைக்களும்
மைம ோப்மபோத்தேமிய
Mesopotamian
பள்ைத்ேோக்கின் அரபு ைக்களும் வந்ேனர்.
த ம் ைக்கள் இஸ்ரதவல் தே த்தின் வைக்கு, மேற்கு, கிைக்தக
வோழ்ந்ேனர். நோன் மிக எளிடையோக்க விரும்பவில்ட ,
ஏமனன் ோல் இஸ்ரதவலும் த மில் இருந்து வந்ேது, ைற்
அரபு ைக்களும் அவ்வோத வந்ேோர்கள்.

3

4

ஆனோல் ஆபிரகோம் அங்கு வந்ேதபோது, தேவன் அவருக்கும்
அவருடைய
குடும்பத்திற்கும்
மகோடுத்ேோர்.
ைத்தியேடரக்கைல்
கைற்கடரயிலிருந்து
போபித ோனிய
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பள்ைத்ேோக்கின் ஆைம் வழியோக எல் ோ நி ங்கடையும்
தேவன் ஆபிரகோமுக்குக் மகோடுத்ேோர், அடேமயல் ோம்,
மைம ோப்மபோத்தேமிய பகுதி முழுவடேயும் அவர்களுக்குக்
மகோடுத்ேோர்.
ஆபிரகோம் தேரோகு என் ைனிேனின் ைகன். தேரோகு ஒரு
ந்திரன்
வழிபோட்ைோைரோக
இருந்ேோர்,
ஆபிரகோமின்
நோட்களில்
ந்திர
கைவுடை
வழிபடுவது
விக்கிரகோரோேடனயின் மிகவும் பிரப ைோன வடிவைோக
மவளிப்படையோக இருந்ேது.
ந்திரன் கைவுடை வழிபடுவேற்கோன இரண்டு மபரிய
டையங்கள் இருந்ேன:
1. ஊர், போரசீக வடைகுைோவில் இப்தபோது குடவத் Kuwait
கீதை உள்ைது.
2. மெரோன், ஈரோக்கின் பகுதியில் வைக்தக தைத .
ஆபிரகோம் ஊர் என்
இைத்தில்
ந்திரன்
வைங்குபவர்களின் குடும்பத்தில் பி ந்ேோர்.

கைவுடை

எனதவ, இது ஒரு வர ோற்று பகுதி, ைத்திய கிைக்கின் நி ம்,
மைம ோப்மபோத்தேமியன் பள்ைத்ேோக்கின் நி ம், இருபத்தி
ஒன்று அரபு நோடுகளின் நி ம், ைனிே வர ோற்றின்
மேோைக்கங்களின் நி ம்.
ஆபிரகோம் யூே ைக்களுக்கு ேந்டே.
ஆதியாகமம் 12:1-3, “கர்த்தர் ஆபிராணம ச ாக்கி: நீ உன்
சதேத்ணதயும், உன் இனத்ணதயும், உன் தகப் னுணடய
வீட்ணடயும் விட்டுப் புறப் ட்டு, ான் உனக்குக் காண்பிக்கும்
சதேத்துக்குப் ச ா. 2. ான் உன்ணனப் ப ரிய ஜாதியாக்கி,
உன்ணன ஆசீர்வதித்து, உன் ச ணரப் ப ருணமப் டுத்துசவன்;
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நீ
ஆசீர்வாதமாய்
இருப் ாய்.3.
உன்ணன
ஆசீர்வதிக்கிறவர்கணள
ஆசீர்வதிப்ச ன்,
உன்ணனச்
ேபிக்கிறவணனச் ேபிப்ச ன்; பூமியிலுள்ள வம்ேங்கபளல்லாம்
உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப் டும் என்றார்.”
தேவன்
ம ோன்னோர்,
ஆபிரகோம்
என்னோல்
தேர்ந்மேடுக்கப்பட்ைோர். ஆபிரகோமிலிருந்து என் தே ம்
வரப்தபோகி து,
அந்ே
தே ம்
அவர்கடை
ஆசீர்வதிப்பவர்களுக்கு ஆசீர்வோேத்டேயும், அவர்கடை
பிப்பவர்கடை பிக்கப்தபோகி து.” தேவன் ஆபிரகோமுக்கு
தே த்டே ேருவேோக வோக்குறுதியளித்ேோர்.
எனதவ, அந்ே நி த்தின் விக்கிரகோரோேடன ைக்கள்
இஸ்ரதவலுைன்
தைோேல்
நிட யில்
இருந்ேோர்கள்.
இஸ்ரதவல் ஒருதபோதும் அவர்களுக்கு வைங்கப்பட்ை
நி த்டே உண்டையில் டவத்திருக்க முடியவில்ட
என்பேற்கோன
கோரைம்,
இஸ்ரதவல்
தேவனுக்கு
உண்டையோக இருக்கவில்ட என்பதே.
ஒருநோள் அவர்கள் இருப்போர்கள்.
இஸ்ரதவ ர் ஒரு நோள் இரட்சிப்புக்கு வருவோர்கள், தைசியோ
அவர்கதை வந்து அவர்களுக்கு தே த்டே மகோடுப்போர்.
ஆனோல் இேற்கிடையில், தேவனோல் அவர்களுக்குக்
மகோடுக்கப்பட்ை அந்ே நி த்திற்கு அவர்கள் மேோைர்ந்து
உரிடை தகோருகின் னர். அவர்கள் அந்ே நி த்திற்கு உரிடை
தகோருவேோல், எகிப்தியர்கள், சிரியர்கள், அசீரியர்கள், ைற்றும்
எல்த ோரும் அவர்களுடைய எதிரி.
ஆபிரகோம் அத்ேடகய
ம ய்ேோர்.

ஒரு

பயங்கரைோன

கோரியத்டேச்
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தேவன் ம ோன்னோர், “நோன் உனக்கு ஒரு ைகடனக் மகோடுக்கப்

தபோகித ன். என்டன நம்பு, நோன் உனக்கு ஒரு ைகடனக்
மகோடுக்கப் தபோகித ன்.”
அவர் நூறு வயேோனவரோய் இருந்ேோர், ோரோள் மேோண்ணூறு
வயேோனவரோய் இருந்ேோர், அவர்கள் ேரி ோக இருந்ேனர்.
ஆபிரகோம், “நோன் எப்படி ஒரு முழு தே த்டேயும் மப

முடியும்? நோன் எப்படி ைக்களின் ேந்டேயோக இருக்க முடியும்?
எனக்கு ேரி ோக இருந்ேோல், எனக்கு ஒரு ைகன் கூை
இல்ட மயன் ோல் நோன் எப்படி ஒரு தே த்தின் ேந்டேயோக
இருக்க முடியும்?”
ஆபிரகோமின் ைடனவிக்கு ஒரு சி ந்ே தயோ டன இருந்ேது.
அவள், “என்னோல் உங்களுக்கு ஒரு ைகடனப் மபற்ம டுக்க
முடியோது, எனதவ இங்தக என் தவட க்கோரி ஆகோர் . நீர்
உள்தை ம ன்று அவளுைன் உ வு மகோள்ளுங்கள், அவள் ஒரு
ைகடன மபற்ம டுப்போள்.”
தேவன் மீது அவநம்பிக்டக கோட்டும் ம யல், அவர் அடேச்
ம ய்ேோர், அவள் கர்ப்பைோகிவிட்ைோள், அவள் இஸ்ைதவல்
என்று ஒரு ைகடனப் மபற்ம டுத்ேோள் - ஒரு முட தகைோன
ைகன், தேவனின் வோக்குத்ேத்ேம் அல் து உைன்படிக்டகயின்
ைகன் அல் .
ஆதியாகமம் 17:21, “வருகிற வருஷத்தில் குறித்தகாலத்திசல
ோராள் உனக்குப் ப றப்ச ாகிற ஈோக்சகாசட ான் என்
உடன் டிக்ணகணய ஏற் டுத்துசவன் என்றார்.”
ஈ ோக்கு மூ ம் யூே ைக்கள் வந்ேோர்கள், ஆனோல் இஸ்ைதவல்
வழியோக அதிக எதிரிகள் வந்ேோர்கள்.
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1 நோைோகைம் 5-ஆம் அதிகோரத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை
ஆகோரியர்கள் இஸ்ைதவலிலிருந்து வந்ேோர்கள்.
கோரியங்கடை தைோ ைோக்குவேற்கு, ஏ ோ என் மபயரில்
ஈ ோக்கின் ைகன் நிரோகரிக்கப்பட்ைோன். ஏ ோவிலிருந்து
அதிகைோன எதிரிகள், உைன்படிக்டகயில் இல் ோேவர்கள்
வந்ேோர்கள்.
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ஆபிரகோமின் வோக்குத்ேத்ேதின் இஸ்தரலின் கூ ப்பட்ை
உரிடையுைன் முரண்படும் இந்ே ைக்கள் அடனவரின்
ந்ேதியினரோல் ைத்திய கிைக்கு நிரம்பியுள்ைது.
அந்ே ைக்கடை, அந்ே மபோல் ோே, விக்கிரகோரோேடனயோன,
விபச் ோர ைக்கடை அகற் தேவன் விரும்பினோர். அவர்
இஸ்ரதவட எகிப்திலிருந்து மவளிதயற்றும்தபோது அடேச்
ம ய்ய விரும்பினோர். அவர்கள் எகிப்தில் சிட பிடிக்கப்பட்டு
நோனூறு ஆண்டுகள் இருந்ேோர்கள்.
அவர்கடை வனோந்ேரத்திற்கு அடைத்துச் ம ல் தேவன்
தைோத டய எழுப்பினோர். அவர்கள் நம்பிக்டகயற் வர்கள்.
விக்கிரகோரோேடன ம ய்ேேோல் முழு ேட முட யும்
வனோந்ேரத்தில் இ க்க தநரிட்ைது.
கடைசியோக ஒரு புதிய ேட முட எழுப்பப்பட்டு, தேவன்
அவர்கடை வோக்குப்பண்ைப்பட்ை தே த்திற்கு, கோனோன்
தே த்திற்கு அடைத்துச் ம ன் தபோது, அவர் ம ோன்னோர்,
“இது எல் ோம் உங்களுடையேோக இருக்கும், அடேமயல் ோம்
உங்களுக்கு மகோடுக்க விரும்புகித ன். இப்தபோது அங்தக
ம ன்று அந்ே விக்கிரகோரோேடனகடை ம ய்பவர்கள் ,
ஒழுக்கம் இல் ோேவர்கடை அழிக்கவும். ”
தேவபக்தியற் வர்கடை அழிப்போர் என்று தேவன் ஏற்கனதவ
வர ோற்றில் நிரூபித்திருந்ேோர். அவர் உ கம் முழுவடேயும்
மவள்ைத்தில்
மூழ்கடித்ேோர்.
ஆனோல்
இப்தபோது
ேண்ணீரினோல் அல் இஸ்ரதவல் அவருடைய ஆயுேைோக
இருந்ேது.
அவர்கள் எகிப்துக்கு எதிரோன மவற்றிடயக் கண்ைோர்கள், முழு
எகிப்திய இரோணுவமும் நீரில் மூழ்கியது, எகிப்தில் வந்ே
மபரும் வோடேகள் மபரும் எண்ணிக்டகயி ோன ைரைத்டே
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ஏற்படுத்தின. உபோகைம் 3-ஆம் அதிகோரத்தின் படி,
தயோர்ேோனின் ைறுபு த்தில் இருந்ே பைங்குடியினடர
அவர்கள் மவன் ோர்கள், அவர்கள் கோனோன் தே த்துக்குள்
ம ன்று மெயிக்கத் ேயோரோக நின் ோர்கள்.
ைோ ோக, அவர்கள் கோனோன் தே த்துக்குள்
தேோற்கடிக்கப்பட்ைனர். அது நிடனவில் உள்ைேோ?

ம ன்று

முகோமில் போவம் இருந்ேேோல், ஆயி என் இைத்தில், அவர்கள்
தேோற்கடிக்கப்பட்ைனர். தேவன் ம ோன்னடே அவர்கள்
ஒருதபோதும்
ம ய்யவில்ட .
அவர்கள்
ஒருதபோதும்
மயதகோவோவின் பட்ையைோக ைோ வில்ட . எனதவ, அங்தக
அவர்கள் தைோேலின் நடுவில் அைர்ந்து, அவர்கடைச்
சுற்றியுள்ை
அய வர்கைோல்
முடிவில் ோைல்
அச்சுறுத்ேப்படுகி ோர்கள்.
இருப்பினும் ஒரு எச் ரிக்டக இருக்க தவண்டும்.
இஸ்தரலுைனோன
தேவனின்
உைன்படிக்டக
மீ ப்பைவில்ட . இஸ்ரதவட
ஆசீர்வதிக்கும் தே ம்
ஆசீர்வதிக்கப்படுகி து, இஸ்ரதவட
பிக்கும் ஒரு தே ம்
பிக்கப்படுகி து என்பது இன்னும் உண்டை. இஸ்ரதவலின்
இருப்டப அச்சுறுத்தும் எந்ே தே மும் தேவனின் தீர்ப்பின் கீழ்
வரும்; அது தவேத்தில் மீண்டும் மீண்டும் ம ோல் ப்படுகி து.
ங்கீேம் 121 ஐப் படியுங்கள், பின்னர் 125-ஆம் ங்கீேத்டேப்
படியுங்கள், பின்னர் 129-ஆம் ங்கீேத்டேப் படியுங்கள்,
பின்னர் ஏ ோயோ 43, ைற்றும் ப வற்ட ப் படியுங்கள்.
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தயோத ப்பு இ ந்து புடேக்கப்பட்ைது 1806 கி.மு.
தயோத ப்பு இ க்கும் தபோது அவருக்கு 110 வயது.
தைோத மீதியோன் தே த்துக்கு ஓடியதபோது 1486 கி.மு.
யோத்திரோகைம் மேோைங்குகி து 1446 கி.மு.
தைோத ைரைம் 1406 கி.மு.
தயோசுவோ ைரைம் 1375 கி.மு..
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God ruled the Israelites through Judges.

கி.மு 1020 முேல் 922 வடர வுல் ரோெோ, ேோவீது ரோெோ ைற்றும்
ோ தைோன் ரோெோ ஒன்றுபட்ை இஸ்ரதவட ஆண்ைோர்கள்.
வுல் ரோெோவோகி ோர் 1043 கி.மு.
ேோவீது ரோெோவோனோர் 1003 கி.மு.
ோ தைோன் ரோெோவோகி ோன் 970 கி.மு.
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ேோவீது ரோெோ ஒரு மபரிய பிரதே த்டேயும் ,அவருடைய ைகன்
ோ தைோன் இன்னும் மபரிய பிரதே த்டேயும் ஆட்சி
ம ய்ேோர்.
ோ தைோன் ரோெோவின் ைரைத்திற்குப் பி கு, ரோஜ்யம்
இரண்ைோகப் பிரிக்கப்பட்ைது.
மேற்கு ரோஜ்யம் யூேோ ைற்றும் மபஞ் மின் தகோத்திரங்கடை
ைட்டுதை மகோண்டிருந்ேது, இேனோல் யூேோவின் ரோஜ்யைோக
ைோறியது, எரு த ம் அேன் ேட நகரோக இருந்ேது.
வைக்கு ரோஜ்யம் மீேமுள்ை தகோத்திரங்கடை மகோண்டிருந்ேது,
இஸ்ரதவல் என்று அடைக்கப்பட்ைது. சீதகம் ைற்றும்
திர்ஸோவில் இரண்டு குறுகிய கோ
ேட நகரங்கள்
நிறுவப்பட்ை பின்னர், ைன்னர் ஓம்ரி ேனது ேட நகடர
ைோரியோவில் நிறுவினோர், அங்கு அது வைக்கு ரோஜ்யத்தின்
கோ ம் வடர இருக்கும்.
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இஸ்ரதவல் ரோஜ்யம் அைவு மபரியது ைற்றும் யூேோடவ விை
குறிப்பிைத்ேக்க வர்த்ேக போடேகடை கட்டுப்படுத்தியது.
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இஸ்தரலும் யூேோவும் ஒருவருக்மகோருவர் ைற்றும் அவர்கைது
அண்டை
நோடுகளுைன்
தைோேலில்
ஈடுபட்ைேோல்
கோ ப்தபோக்கில் பிரோந்திய எல்ட கள் விரிவடைந்து
சுருங்கின.
யூேோடவ விை இஸ்ரதவல் க்திவோய்ந்ேவர்கள் என்று
தவேோகைத்திற்குமவளியில் இருந்து வரும்
ோன்றுகள்
மேரிவிக்கின் ன. இருப்பினும், இஸ்ரதவல் இந்ே இரு
ரோஜ்யத்தில் குறுகிய கோ ரோஜ்யைோக இருந்ேது.
722 கி.மு. இஸ்ரதவல் அசீரியர்கைோல் அழிக்கப்பட்ைது,
அதே ையம் யூேோ கடுடையோக த ேைடைந்ே தபோதிலும்,
அசீரிய தபோர் இயந்திரத்தின் பயங்கரைோன ேோக்குேலில்
இருந்து ேப்பியது.
ஆனோல் யூேோ ஏகோதிபத்திய ஆதிக்கத்திலிருந்து ேப்பிப்பது
சுருக்கைோக இருக்கும். எரு த ம் இறுதியில் போபித ோனிய
ோம்ரோஜ்யத்திைம் விழுந்து 605, 587 ைற்றும் இறுதியோக 586
கி.மு. ல் அழிந்ேது.

இஸ்ரசவலின் ராஜாக்கள்
ராஜா

வருடங்கள்

மயமரோமபயோம் I

927–906

நோேோப்

905–904

போஷோ

903–882

ஏ ோ

881–880

சிம்ரி

880
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ராஜா

வருடங்கள்

உம்ரி

879–869

ஆகோப்

868–854

அகசியோ

853–852

Jehoram (தயோரோம்)

851–840

ஏகூ

839–822

தயோவோகோஸ்

821–805

தயோவோஸ் (Joash)

804–789

மயமரோமபயோம் II

788–748

கரியோ

747

ல்லூம்

747

மைனோதகம்

746–737

மபக்கோகியோ

736–735

மபக்கோ

734–731

ஓம யோ

730–722
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யூதாவின் ராஜாக்கள்
ராஜா

வருடங்கள்

மரமகோமபயோம்

926–910

அபியோ

909–907

ஆ ோ

906–878

தயோ போத்

877–853

Jehoram (தயோரோம்)

852–841

அகசியோ (தயோவோகோஸ் I)

840

அத்ேோலியோள்

839–833

தயோவோஸ் (Jehoash)

832–803

அைத்சியோ

802–786

உசியோ (அ ரியோ)

785–760

தயோேோம்

759–744

ஆகோஸ்

743–728

எத க்கியோ

727–699

ைனோத

698–644

ஆதைோன்

643–642

தயோசியோ

641–610

தயோவோகோஸ் II ( ல்லூம்)

609
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ராஜா

வருடங்கள்

தயோயோக்கீம் (எலியோக்கீம்)

608–598

தயோயோக்கீன் (எதகோனியோ)

598

சிதேக்கியோ (ைத்ேனியோ)

598–586

போபித ோனுக்கு நோடுகைத்ேப்பட்ை பி கு, இஸ்ரதவல் தே ம்
ேங்கள் ம ோந்ே தே த்திற்குத் திரும்புகி து.
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தேவோ யம் கி.மு 515 நிட வடைந்ேது
மபர்சியர்கள்
முக்கிய
பகுதிகடை
ஆளுடகயில்
அம க் ோண்ைர் தி கிதரட் Alexander the Great உ கம்
முழுவடேயும் மவன் ோர்.
கிமு 323 இல் கிரீஸ் அம க் ோண்ைரின் ைரைம் கிதரக்க
ோம்ரோஜ்யத்டே உடைக்க வழிவகுத்ேது, அவருடைய மூன்று
ேைபதிகள் தை ோதிக்கத்திற்கோக தபோரோடி ைத்திய கிைக்டக
ேங்களுக்குள் பிரித்ேனர்.
தைோ மி Ptolemy எகிப்து ைற்றும் இஸ்ரதவல் தே த்தின்
கட்டுப்போட்டைப் மபற் ோர். ம லியூசிட்ஸ் Seleucids சிரியோ
ைற்றும் ஆசியோ டைனடரப் பிடித்ேோர், ஆன்டிதகோனஸ்
Antigonus
கிதரக்கத்டேக் பிடித்ேோர்.
இஸ்ரதவல் நி ம் இரண்டு தபோட்டியோைர்களுக்கிடையில்
சிக்கிக்மகோண்ைது , அடுத்ே 125 ஆண்டுகளுக்கு, ம லூசிட்ஸ்
Seleucids ைற்றும் தைோ மிஸ் Ptolemies இந்ே பரிசுக்கோக
தபோரோடினர். இறுதியோக 198 கி.மு ,. மூன் ோம் அந்திதயோகஸ்
Antiochus எகிப்தியர்கடை தேோற்கடித்து யூதேயோடவ ேனது
தபரரசில் இடைத்ேதபோது ம லூசிட்ஸ் Seleucids மவன் ோர்.
ஆரம்பத்தில், அவர் யூேர்களின் சுயோட்சிடய மேோைர்ந்து
அனுைதித்ேோர், ஆனோல் தரோைோனியர்களின் டககளில்
கடுடையோன தேோல்விக்குப் பின்னர் அவர் மெ டனத ஷன்
Hellenization அேோவது கிதரக்க க ோச் ோரத்டே பரப்புவது
திட்ைத்டே
மேோைங்கினோர்,
இது
கிதரக்கர்களின்
பு ைேத்திற்கோக யூேர்கள் ேங்கள் ஏகத்துவத்டே டகவிடுைோறு
கட்ைோயப்படுத்ே அச்சுறுத்தியது.
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ேங்கள் தேவோ யங்களில் சிட கடை அறிமுகப்படுத்தும்
முயற்சிடய யூேர்கள் எதிர்மகோண்ைேோல் அந்திதயோகஸ்
Antiochus பின்வோங்கினோர், ஆனோல் கிமு 176 இல்
சிம்ைோ னத்டே வோரி ோக மபற் அவரது ைகன் நோன்கோம்
அந்திதயோகஸ் Antiochus, யூேர்கடைத் ேவிர்த்து ேனது
ேந்டேயின் அ ல் மகோள்டகடய மீண்டும் மேோைங்கினோர். ஒரு
சுருக்கைோன
யூே
கிைர்ச்சி
அவரது
கருத்துக்கடை
கடினப்படுத்தியதுைன், ஓய்வு நோள் ைற்றும் விருத்ேத ேனம்
தபோன்
யூே
ைேத்தின்
டையக்
தகோட்போடுகடை
ட்ைவிதரோேைோக்கவும், ஜீயஸ் Zeus கைவுளுக்கு ஒரு
பலிபீைத்டே
அடைத்து,
பன்றிகடை
பலியிை
அனுைதிப்பேன்
மூ ைோகவும்,
பரிசுத்ே
ஆ யத்டே
தீட்டுப்படுத்ேவும் வழிவகுத்ேது.
ஒரு கிதரக்க அதிகோரி pagan தபகன் கைவுளுக்கு பலியிடுைோறு
ைேத்தியோஸ் Mattathias என் ஆ ோரியடர கட்ைோயப்படுத்ே
முயன் தபோது, யூேர் அந்ே நபடரக் மகோட
ம ய்ேோர்.
அந்திதயோகஸ் Antiochus பதி டி மகோடுக்கத் மேோைங்கினோர்,
ஆனோல் கிமு 167 இல் யூேர்கள் ைேத்தியோஸ் ைற்றும் அவரது
ஐந்து
ைகன்களுக்குப்
பின்னோல்
எழுந்து
ேங்கள்
விடுேட க்கோக தபோரோடினர்.
ைேத்தியோஸ் Mattathias குடும்பம் ைக்கோபீஸ் Maccabees என்று
அடைக்கப்பட்ைனர், எபிதரய வோர்த்டேயோன "hammer"
என்பதிலிருந்து. அவர்கள் எதிரிகளுக்கு எதிரோக சுத்தியல்
ேோக்குேல்கடை நைத்துவேோகக் கூ ப்பட்ைது.
அந்திதயோகஸ் ேனது யூே விதரோதிகளின் விருப்பத்டேயும்
வலிடைடயயும் குட த்து ைதிப்பிட்டு, கிைர்ச்சிடயக்
குட க்க ஒரு சிறிய படைடய அனுப்பினோர். அது
அழிக்கப்பட்ைதபோது,
அவர்
தேோற்கடிக்க
ைட்டுதை
க்திவோய்ந்ே இரோணுவத்டே தபோருக்கு அடைத்துச் ம ன் ோர்.
23

கிமு 164 இல், எரு த ம் ைக்கோபியர்கைோல்
மீண்டும்
டகப்பற் ப்பட்ைது ைற்றும் ஆ யம் சுத்திகரிக்கப்பட்ைது,
இது ோனுகோவின் Chanukah விடுமுட க்கு வழி வகுத்ேது.
இஸ்தரல் தே த்திலிருந்து பின்வோங்குைோறு ைக்கோபீஸ்
ம லூசிட்கடை Seleucids
கட்ைோயப்படுத்துவேற்கு முன்பு இரண்டு யுகத்திற்கும்
தை ோக ண்டை எடுத்ேது.
இந்ே தநரத்தில் அந்திதயோகஸ் இ ந்துவிட்ைோர், அவருடைய
வோரிசு
யூேர்களின்
சுேந்திரக்
தகோரிக்டகடய
ஏற்றுக்மகோண்ைோர் .
கிமு 142 ஆம் ஆண்டில், 500 ஆண்டுகளுக்கும் தை ோக
அடிபணியப்பட்ை பின்னர், யூேர்கள் மீண்டும் ேங்கள் ம ோந்ே
இைங்களுக்கு எெைோனர்கைோக இருந்ேனர்.
தரோைோனியர்கள் ம லூசிட்டஸ Seleucids இப்பகுதியில்
மபரும் க்தியோக ைோற்றியதபோது, ேைஸ்குவின் Damascus
தரோைோனிய
ஆளுநரின்
கீழ்
ைட்டுப்படுத்ேப்பட்ை
அதிகோரத்டே
Hasmonean
ெஸ்தைோனிய
ைன்னரோன
இரண்ைோம் ஹிர்கோனஸுக்கு Hyrcanus வைங்கினர்.
யூேர்கள் புதிய ஆட்சிக்கு விதரோேைோக இருந்ேனர், அடுத்ே
ஆண்டுகளில்
அடிக்கடி
கிைர்ச்சிகள்
நிகழ்ந்ேன.
ெஸ்தைோனியன்
Hasmonean
வம் த்தின்
முன்னோள்
ைகிடைடய
மீட்மைடுப்பேற்கோன
கடைசி
முயற்சி
ைேத்தியோஸ்ஆன்டிதகோனஸ் Mattathias Antigonus என்பவரோல்
ம ய்யப்பட்ைது,
அேன்
தேோல்வியும்
ைரைமும்
ெஸ்தைோனிய
Hasmonean
ஆட்சிடய
முடிவுக்குக்
மகோண்டுவந்ேது (கி.மு. 40), தைலும் நி ம் தரோைோனிய
தபரரசின் ைோகோைைோக ைோறியது.
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கிமு 37 இல், இரண்ைோம் ஹிர்கோனஸின் Hyrcanu ைருைகனோன
ஏதரோது
தரோைர்கைோல்
யூதேயோவின்
ரோெோவோக
நியமிக்கப்பட்ைோர்.
நோட்டின் உள் விவகோரங்களில் கிட்ைத்ேட்ை வரம்பற்
சுயோட்சிடய வைங்கிய அவர், தரோைோனியப் தபரரசின்
கிைக்குப் பகுதியில் மிகவும் க்திவோய்ந்ே ைன்னர்களில்
ஒருவரோனோர்.
கிதரக்க-தரோைோனிய க ோச் ோரத்தின் சி ந்ே அபிைோனியோன
ஏதரோது ஒரு மபரிய கட்டுைோனத் திட்ைத்டேத் மேோைங்கினோர்,
அதில் ம ரியோ ைற்றும் ம போஸ்ட் நகரங்களும் ஏதரோதியும்
Herodium ைற்றும் ை ோைோவில் Masada உள்ை தகோட்டைகளும்
அைங்கும்.
அவர் தேவோ யத்டே அேன் கோ த்தின் மிக அற்புேைோன
கட்டிைங்களில் ஒன் ோக ைோற்றினோர். ஆனோல் ப ோேடனகள்
இருந்ேதபோதிலும், ஏதரோது ேனது யூே குடிைக்களின்
நம்பிக்டகடயயும் ஆேரடவயும் மப த் ேவறிவிட்ைோர்.
ஏதரோது இ ந்து பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பி கு (கிமு 4), யூதேயோ
தநரடி தரோைோனிய நிர்வோகத்தின் கீழ் வந்ேது. யூே
வோழ்க்டகடய கட்டுப்படுத்ே தரோைோனிய அைக்குமுட க்கு
எதிரோன தகோபம் அதிகரித்து வருவேோல், அவ்வப்தபோது
வன்முட ஏற்பட்ைது, இது C.E 66 இல் முழு அைவி ோன
கிைர்ச்சியோக அதிகரித்ேது.
Titus டைட்ைஸ் ேட டையி ோன உயர்ந்ே தரோைோனிய
படைகள் இறுதியோக மவற்றி மபற் ன, எரு த டை
ேடரயில் வீழ்த்தின (CE. 70) ைற்றும் ை ோைோவில் Masada (CE.
73) கடைசி யூே மவளிப்பு பகுதிகடை தேோற்கடித்ேன.
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எரு த ம் ைற்றும் ஆ யத்தின் மைோத்ே அழிவு யூே
ைக்களுக்கு
தபரழிடவ
ஏற்படுத்தியது.
ைகோ
வர ோற் ோசிரியர் தெோ பஸ் ஃபிதைவியஸின் Josephus Flavius
கூற்றுப்படி, எரு த ம் முற்றுடகயிலும் நோட்டின் பி
இைங்களிலும் நூ ோயிரக்கைக்கோன யூேர்கள் உயிரிைந்ேனர்,
தைலும் ப
ஆயிரக்கைக்கோதனோர் அடிடைத்ேனத்திற்கு
விற்கப்பட்ைனர்.
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